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Shri Ramasahasranama akSharapuShpAvaliH

શ્રીરામસહસ્રનામાક્ષરપુ પાવ લઃ

ૐ
શ્રીરામજયમ્

ૐ સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
નમઃ શ્રીત્યાગરા ય મદાચાયર્વરાય ચ ।
શ્રીસીતારામભક્તાય ગુ દેવાય તે નમઃ॥
ૐસીતાવરાય િવદ્મહે । ત્યાગગેયાય ધીમિહ ।
તન્નાે રામઃ પ્રચાેદયાત્॥
અથ શ્રીરામસહસ્રનામાક્ષરપુ પાવ લઃ ।
અન યરામભક્તાય અક્ષરાવ લશક્તયે ।
અન યગુ દેવાય અક્ષરાય નમાે નમઃ॥ ૧॥
આન દનાદ પાય આત્મપ્રકાશદ િપને ।
આિદદેવપ્રગેયાય આચાયાર્ય નમાે નમઃ॥ ૨॥
શ્રીસીતારામગેયાય પુ પાવ લપ્રચાેિદને ।
શ્રીત્યાગબ્રહ્મસન્ના ે સદુ્ગ વા મને નમઃ॥ ૩॥
અ બાસીતામહાલ યૈ અક્ષરાર ભહૂતયે ।
અ તમઙ્ગલધા યૈ ચ અ તભાયૈ નમાે નમઃ॥ ૪॥
અક્ષરાવ લપજૂ્યાય ક્ષરા તસ્થાક્ષરાત્મને ।
અક્ષરાવ લવાસાય શ્રીરામાય નમાે નમઃ॥ ૫॥
અદ્વતૈત વસારાય અક્ષરા તરાત્મને ।
અ ચ ત્ય ચ ત્ય પાય સીતારામાય તે નમઃ॥ ૬॥
અયાે યા પપતુ્રાય અવની સુ નયે ।
અસમાનપ્રભાવાય અ ભરામાય તે નમઃ॥ ૭॥
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આન દક દમૂલાય આદ્ય તરિહતા ચષે ।
આશરાભાવભાવાય આત્મારામાય તે નમઃ॥ ૮॥
ઇલાિધપાય ઇષ્ટાય ઇ દુદ્યુમ ણચ ષે ।
ઇનવંશા ધચ દ્રાય ઇ વાકુભાતવે નમઃ॥ ૯॥
ઈયસ વપ્રકાશાય ઈરણાત્મજવ દને ।
ઈશસન્નૂતસન્ના ે ઈશ્વરાય નમાે નમઃ॥ ૧૦॥
ઉત્તમશ્લાેકપજૂ્યાય ઉત્તમાસ ક્તદાિયને ।
ઉત્તમાેત્તમગુ યાય ઉત્તમાય નમાે નમઃ॥ ૧૧॥
ઊષપ્રશા તગેયાય ઊષક યા સિેવને ।
ઊષક તુતગીતાય ઊષારામાય તે નમઃ॥ ૧૨॥
ઋ ષપૂ જતપાદાય ઋ ષસન્નુતક તર્યે ।
ઋ ષમાનસવાસાય ઋતધા ે નમાે નમઃ॥ ૧૩॥
અેકબ્રહ્મ વ પાય અેકવાક્યાથર્કાય ચ ।
અેકા ત વાનુભૂતાય અેકાક્ષરાય તે નમઃ॥ ૧૪॥
અૈકા યભ ક્તગીતાય અૈકા તકસખુાય ચ ।
અૈકા યૈકાથર્દાત્રે ચ અૈકા તકાય તે નમઃ॥ ૧૫॥
આકારવ્યક્ત પાયઆકારનાદશક્તયે ।
આકારગુપ્તસ વાય આકારબ્રહ્મણે નમઃ॥ ૧૬॥
આૈજસ્યનામસારાય આૈ વલ્યસત્યતજેસે ।
આૈષધીયસનુામપ્રભાવરામાય તે નમઃ॥ ૧૭॥
કલ્યાણગુણસા દ્રાય કલ્યાણક તદાિયને ।
કલ્યાણરામચ દ્રાય કલ્યાણીપતયે નમઃ॥ ૧૮॥
કા યપૂણર્વીક્ષાય કામાિદિરપુદાિરણે ।
કા મતાથર્પ્રદાત્રે ચ કાલાતીતાય તે નમઃ॥ ૧૯॥
િકરણાવ લમાલાય ક શસન્નુતતજેસે ।
ક તર્નાૈઘિનમગ્ ાય ક તતાય નમાે નમઃ॥ ૨૦॥
કુ દકુડ્મલદ તાય કુિટલાલકશાે ભને ।
કુ ડલીશસશુ યાય કુલદૈવાય તે નમઃ॥ ૨૧॥
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કૂમર્મ સ્યાવતારાય કૂવારશયનાય ચ ।
કૂટશ તાતે્રમાલાય કૂટસ્થાય નમાે નમઃ॥ ૨૨॥
કૃ ણાવતારલીલાય કૃપણાેદ્ધારણાય ચ ।
કૃતા જ લપ્રસાદાય કૃપાલવે નમાે નમઃ॥ ૨૩॥
કેદારનાથનૂતાય કેવલજ્ઞાનદાિયને ।
કેદારસિન્નવાસાય કેશવાય નમાે નમઃ॥ ૨૪॥
કૈકેયીસતુપૂજ્યાય કૈટભાિરસકુ તર્યે ।
કૈલાસનાથમાેદાય કૈવલ્યદાિયને નમઃ॥ ૨૫॥
કાેિટશાજપ્તના ે ચ કાપેતાપપ્રણા શને ।
કાેિટસયૂર્પ્રભાસાય કાેદ ડપાણયે નમઃ॥ ૨૬॥
કાૈશલ્યા પ્રયપતુ્રાય કાૈ શકાહવર ક્ષણે ।
કાૈશયેપીતવાસાય કાૈ તુભાઙ્કાય તે નમઃ । ૨૭॥
ક્રમકાક્ષરગીતાય ક્રા તદ શપ્રસાિદને ।
િક્રયાયાેગાપેદેશાય ક્ર ડાિવનાેિદને નમઃ॥ ૨૮॥
કૂ્રરરાક્ષસહારાય ક્રાેધમાેહિવદાિરણે ।
ક્રાેડીકૃતા જનેયાય ક્લેશાપહાય તે નમઃ॥ ૨૯॥
ક્વણદ્વ ણા વરસ્થાય ક્ષણક્ષણ તાય ચ ।
ક્ષમ તાે મનઃસ્થાય ક્ષા તમતે નમાે નમઃ॥ ૩૦॥
ક્ષ ત વરનાથાય ક્ષીરસાગરશાિયને ।
ધમાનસશા યાય ક્ષેમંકરાય તે નમઃ॥ ૩૧॥

ક્ષતે્રજ્ઞાયા તદૈવાય ક્ષતૈ્રજ્ઞ ક્ષપ્રદાય ચ ।
ક્ષાૈમસં દુવાચાય માપતુ્રીપતયે નમઃ॥ ૩૨॥
ખગરાજતુરઙ્ગાય ખરદૂષણહાિરણે ।
ખા ડવ વાદુભાષાય ખ્યા તદાત્રે નમાે નમઃ॥ ૩૩॥
ગઙ્ગાપ્રભાવપાદાય ગજે દ્રમાેક્ષકાિરણે ।
ગ ભીરદ્યુ તશાેભાય ગિરષ્ઠાય નમાે નમઃ॥ ૩૪॥
ગા ધવર્ગાનપજૂ્યાય ગાનમાધુયર્વા સને ।
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ગાનલાેલાય ગેયાય ગાયત્રીગીતયે નમઃ॥ ૩૫॥
ગર શ પ્રયસન્ના ે ગરામાધુયર્ભા ષણે ।
ગીવાર્ણમુિનવ દ્યાય ગીતાચાયાર્ય તે નમઃ॥ ૩૬॥
ગીતવાદ્યા ભન દાય ગીતસ કૃ તમાેિદને ।
ગુ દેવા ભગીતાય ગુહારામાય તે નમઃ॥ ૩૭॥
ગુપ્તાય ગુણસા દ્રાય ગુણાતીત વ િપણે ।
ગુપ્તહૃ સ્થલવ દ્યાય ગૂઢાેત્મને નમાે નમઃ॥ ૩૮॥
ગ્ હદૈવાય ગેયાય ગેયરાજ તુતાય ચ ।
ગૈિરક ભવપાદાય ગાેધૂ લશા તયે નમઃ॥ ૩૯॥
ગાેિવ દાય સનુ દાય ગાૈર શમુિદતાત્મને ।
ગાૈરાનનાય ગાૈરાય ગાૈરવકૃતયે નમઃ॥ ૪૦॥
ગ્માપુત્રીમનઆભાય ગ્ર થતાક્ષરમા લને ।
ગ્ર થનાથાય ગ્ર થાય ગ્લાિન ચ્છદે નમાે નમઃ॥ ૪૧॥
ઘટનાપિરપૂણાર્ય ઘનગાનપ્રસાિદને ।
ઘ ટારવા ભપૂજ્યાય ઘન યામાય તે નમઃ॥ ૪૨॥
ઘ ટાનાદસગુીતાય ઘનીકૃતા તશક્તયે ।
ઘનાઘઘનઘાતાય ઘન વરાય તે નમઃ॥ ૪૩॥
ઘુ ષતાદ્ભુતસન્ના ે ઘૂણર્માનસસાિ વને ।
ઘાેરસસંારતારાય ઘ્ ણને તે નમાે નમઃ॥ ૪૪॥
ઘ્ ણાપાઙ્ગસરુક્ષાય ઘ્ ણવંશા તભાતયે ।
ઘ્ ણાઘ્નઘ્ ણસા દ્રાય ઘ્ ણાલવે નમાે નમઃ॥ ૪૫॥
ચ ડભાસ્કરતે ય ચ દ્રભાસ્કરચ ષે ।
ચ ડમા તબાણાય ચ દ્રાનનાય તે નમઃ ॥ ૪૬॥
ચાપાલઙૃ્કતપાણાય ચાિરત્રાદ્ભુતક તર્યે ।
ચાયનીયપ્રશા તાય ચા નતે્રાય તે નમઃ॥ ૪૭॥
ચરકાલસગુીતાય ચ તતા ચત ચત્તયે ।
ચરસ્થાિયચિરત્રાય ચ વ પાય તે નમઃ॥ ૪૮॥
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ચ દ્વલાસાય ચત્તાગાેચરાય ચ તતાય ચ ।
ચત્તશાેધનના ે ચ ચન્મયાય નમાે નમઃ॥ ૪૯॥
ચેતાેહરા તતે ય ચેતનાચેતનાત્મને ।
ચેતાે ચતદૈવાય ચૈત યબ્રહ્મણે નમઃ॥ ૫૦॥
ચતૈ્રાવતારતારાય ચાેિદતાન યભક્તયે ।
ચાૈક્ષવ્ય યકલઙ્કાય ચ્યુતશ્રાયાય તે નમઃ॥ ૫૧॥
છત્રચ્છાયાિધરા ય છ દસૃ્કત તુતાય ચ ।
છ દાે ત્ત તુ તસ્થાય છ દ્રાય તે નમાે નમઃ॥ ૫૨॥
છાયામ ડલ ત્તાય છદ્રહૃચ્છમનાય ચ ।
છુિરતાક્ષરમાલાય છ દકાય નમાે નમઃ॥ ૫૩॥
જન્મ ત્યુિવવ ર્ય જરાિધવ્યાિધઘા તને ।
જગન્નાથાય નીથાય જયરામાય તે નમઃ॥ ૫૪॥
જગદાન દકારાય નક જય નયે ।
જગન્માેહનરામાય જનાધારાય તે નમઃ॥ ૫૫॥
જ યતારકના ે ચ જપમ ત્ર વ િપણે ।
જપાથાર્ક્ષર પાય જપ્તના ે નમાે નમઃ॥ ૫૬॥
જલ ણપાદાય જગદાત્મ વ િપણે ।
જલ પ્તકુલાપ્તાય જલેશશાિયને નમઃ॥ ૫૭॥
નક સકુલત્રાય કુસમુધાિરણે ।
નક પસારાય ગતર્યે નમાે નમઃ॥ ૫૮॥
જતગાૈતમશાપાય જતે દ્રયાય જ વને ।
જતશઙ્કરચાપાય જતસીતાય તે નમઃ॥ ૫૯॥
જતરામાય રામાય જતશઙ્કરચેતસે ।
જતાત્મને અ જત્યાય જતકામાય તે નમઃ॥ ૬૦॥
વાધારાય વાય વનાધારભાસવે ।
વશ યૈક વાય વનીયાય તે નમઃ॥ ૬૧॥
વન્મુક્તપ્રગીતાય જુષ્ટસદુ્ગ ગીતયે ।

જૂ ણશ્લાેકા તદૈવાય જુ યરામાય તે નમઃ॥ ૬૨॥
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જૂ ણગઙ્ગાપ્રભાવાય જૃ ભપુ પા ચતાય ચ ।
જૃ ભતાવ્યક્ત પાય જે યાય તે નમાે નમઃ॥ ૬૩॥
જેત્રાય જૈવસવર્ મૈ ે ષકા ચતતજેસે ।
ેિટઙ્ગ યાતસન્ના ે જ્ઞ યતીતાય તે નમઃ॥ ૬૪॥

જ્ઞાનાય જ્ઞાનગ યાય જ્ઞાનાન દ વ િપણે ।
જ્ઞાન દ્ધમનઃસ્થાય જ્ઞાનતે ય તે નમઃ॥ ૬૫॥
જ્ઞેયાય જ્ઞાતસવર્ મૈ જ્ઞી સાપૂરણચક્ષસે ।
જ્યાઘાષેબાણકાેદ ડરામાય તે નમાે નમઃ॥ ૬૬॥
ઝઙ્કારશ્રુ તગીતાય ટઙ્કારઘાષેધ વને ।
ઝ લર નાદમાેદાય ઠકુ્કરાકૃતયે નમઃ॥ ૬૭॥
ત ત્રીસુ વરલાેલાય ત ત્રી વરલયાય ચ ।
ત ત્રીસઙ્ગીતમાેદાય ત ત્રીરાગાય તે નમઃ॥ ૬૮॥
તાલવાદ્યા ભન દાય તારાિધપાનનાય ચ ।
તારકારામના ે ચ તારણાય નમાે નમઃ॥ ૬૯॥
ત યાય ત યસન્ના ે ત યકેતુ તુતાય ચ ।
તીથાર્ તતીથર્ના ે ચ તીણર્ભાવાય તે નમઃ॥ ૭૦॥
તુ બુવાર્નૂતગીતાય તૂ ણીસં્થપ્રણવાય ચ ।
ણાક્ષયાય યાય પ્તકામાય તે નમઃ॥ ૭૧॥

તે ે જતાયુતાકાર્ય તજેસ્કરાય તજેસે ।
તાેયાલયગભીરાય તાેયાત્મને નમાે નમઃ॥ ૭૨॥
તાૈયર્િત્રકા ભવ દ્યાય તાૈયર્િત્રક પ્રયાય ચ ।
ત્યક્તસવર્સહૃુ સ્થાય ત્યાગયુક્તાય તે નમઃ॥ ૭૩॥
ત્યાગબ્રહ્મસયુુક્તાય ત્યાગરાજનુતાય ચ ।
ત્યાગબ્રહ્મસવુા થાય શ્રીરામાય નમાે નમઃ॥ ૭૪॥
ત્યાગરાજેષ્ટદૈવાય ત્યાગરા ચતાય ચ ।
ત્યાગરાજનુલાેલાય શ્રીરામાય નમાે નમઃ॥ ૭૫॥
ત્યાગબ્રહ્મસપુક્ષાય ત્યાગરાજ પ્રયાય ચ ।
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ત્યાગબ્રહ્મસમક્ષાય શ્રીરામાય નમાે નમઃ॥ ૭૬॥
ત્યાગરાજકૃ તસ્થાય ત્યાગસઙ્ક તતાત્મને ।
ત્યાગબ્રહ્માત્મલીનાય શ્રીરામાય નમાે નમઃ॥ ૭૭॥
ત્રાણાન યા તદૈવાય િત્રિવદ્યાસારભાસસે ।
િત્રગુણાતીતસત્યાય શ્રીરામાય નમાે નમઃ॥ ૭૮॥
િત્રલાેકવ દતેશાય િત્રતાપા તિવદાિરણે ।
િત્રલાેકાતીતદેવાય િત્રિવક્રમાય તે નમઃ॥ ૭૯॥
દક્ષ શક્ષકનૂતાય દમાિદશમદાિયને ।
દહરાકાશવાસાય દયાકૂટાય તે નમઃ॥ ૮૦॥
દશાવતારલીલાય દશાશભુકરાય ચ ।
દશાનનિવદારાય દાશર યિકને નમઃ॥ ૮૧॥
િદવ્યવંશાિદ્રદ પાય િદ ણવે સવર્િદ ણવે ।
િદના વયા ધચ દ્રાય િદવ્યાય તે નમાે નમઃ॥ ૮૨॥
િદવ્યગઙ્ગાસમક્ષાય િદવ્યગઙ્ગા ભન દને ।
િદવ્યપ્રયાગદૈવાય રઘનુાથાય તે નમઃ॥ ૮૩॥
દ ઘાર્યુ પ્રદદૈવાય દ નાવનવ્રતાય ચ ।
દુઃખશાેકિનવારાય દુરાસદાય તે નમઃ॥ ૮૪॥
દુગાર્ભ્રાત્રે ચ દુગાર્ય દુગર્હૈમાિદ્ર િપણે ।
દુગાર્ગઙ્ગાસમુાલાય દુગાર્ઢાય નમાે નમઃ॥ ૮૫॥
દૂર કૃતાઘસઙ્ઘાય દૃઢવ્રતાભયાય ચ ।
દેહમાનસપાષેાય દશૃાનાય નમાે નમઃ॥ ૮૬॥
દેવાિદ ગ્યપાદાય દેવદેવા ચતાય ચ ।
દેવકુલ્યાપ્રભાવાય દેવેશાય નમાે નમઃ॥ ૮૭॥
દૈવાય દૈત્યદારાય દાેલારાેિપતમૂતર્યે ।
દાેલાે સવસગુીતાય દાષેહાય નમાે નમઃ॥ ૮૮॥
દાૈબર્લ્યક્લા ત્યપાેહાય દાૈગ્યર્િવદ્રાવણાય ચ ।
દ્યુસિરદ્ભાવભાવાય દ્યુ તધારાય તે નમઃ॥ ૮૯॥
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દ્યુ તમ ડલ ત્તાય દ્યાે તતા તગુર્હાય ચ ।
દુ્રત સ દ્ધપ્રદાત્રે ચ દુ્રતબાણાય તે નમઃ॥ ૯૦॥
દ્વ દ્વાતીતાય દ્વ દ્વાય દ્વ દ્વદુઃખિનવાિરણે ।
દ્વકરેહપરાથાર્ય દ્વતૈાદ્વતૈાય તે નમઃ॥ ૯૧॥
ધરણીધરધીરાય ધરાિધપનુતાય ચ ।
ધરણીતનયાપાય ધમાર્ત્મને નમાે નમઃ॥ ૯૨॥
ધ યાય ધમર્પાલાય ધારાધર વરાય ચ ।
ધારાધરાભગાત્રાય ધાત્રે તુ યં નમાે નમઃ॥ ૯૩॥
િધ યહૃ સ્થલદૈવાય ધીમ દરિનવા સને ।
ધીતાય ધી તગીતાય ધીરાેદાત્તાય તે નમઃ॥ ૯૪॥
ધુિનનાથિનવાસાય ધનૂનાત્મજસિેવને ।
ધપૂદ પાિદસવે્યાય ધુર ણાય નમાે નમઃ॥ ૯૫॥
તકાેદ ડચાપાય તકારાય વને ।
તહ તસનુીથાય તાત્મને નમાે નમઃ॥ ૯૬॥
ધેયનામસપુેયાય ધૈયર્ધવૈત્યધાય ચ ।
ધાેરણીનામગેયાય ધાૈતાત્મને નમાે નમઃ॥ ૯૭॥
યેયાય યાનગ યાય યાનસ્થા તિવલા સને ।
યાયમાનાય રામાય યાતાકારાય તે નમઃ॥ ૯૮॥
ધ્રવુ સ દ્ધપ્રદાત્રે ચ ધ્રવુાક્ષરા તરાત્મને ।
વિનતાકારનાદાય વિન પાય તે નમઃ॥ ૯૯॥
નત વન વાય નતમાનસસાિ વને ।
નમસૃ્કતાય ન યાય ન દનીયાય તે નમઃ॥ ૧૦૦॥
નતપાષેણતાષેાય નવનવ્યસગુીતયે ।
નતરા ભનૂતાય નરાેત્તમાય તે નમઃ॥ ૧૦૧॥
નરવષેધરાપાય નવમન્મથ િપણે ।
ન લનાક્ષિવશાલાય નરાન દાય તે નમઃ॥ ૧૦૨॥
નાદસુ વરપજૂ્યાય નાદાન દલયાત્મને ।
નાદાપેાસનતુષ્ટાય નાદ પાય તે નમઃ॥ ૧૦૩॥
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નારદાન દગેયાય નાગરાજસશુાિયને ।
નારદાગીતલાેલાય નારાયણાય તે નમઃ॥ ૧૦૪॥
િનગમાગમસારાય િનશ્ચલાન દચેતસે ।
િનજદાસસરુક્ષાય િનરામયાય તે નમઃ॥ ૧૦૫॥
િનત્યનૂતન પાય િનત્યાે સવસવાય ચ ।
િનત્ય વવરદાત્રે ચ િનત્યાન દાય તે નમઃ॥ ૧૦૬॥
િનદ્રાલસ્યા તદૂરાય િનગમાગમચાિરણે ।
િનવાર્ણફલદાત્રે ચ િનર જનાય તે નમઃ॥ ૧૦૭॥
નીલિનમર્લ પાય નીર હ્લાદકાિરણે ।
નીરદ યામશાેભાય નીર ક્ષાય તે નમઃ॥ ૧૦૮॥
નુ તશ્રેષ્ઠસગુીતાય નપૂુરાનાદગા મને ।
નૂતનક્ષીરભક્ષાય નનંૂગાે ત્રે નમાે નમઃ॥ ૧૦૯॥
ત્યવાદ્યસગુીતાય સહાવતરાય ચ ।
પાેત્તમાય નતે્રે ચ નતે્રાન દાય તે નમઃ॥ ૧૧૦॥
નતે્રાે સવસુ પાય નૈત્યસઙ્ગીત સદ્ધયે ।
નૈગમાગમસ વાય નૈઃશ્રેયસાય તે નમઃ॥ ૧૧૧॥
નૈત્યનૈમર્લ્ય પાય નૈ ઠ્યનૈ ક યર્ સદ્ધયે ।
નૈકાય અેકવાચાય નૈકાત્મને નમાે નમઃ॥ ૧૧૨॥
નાેિદતાખ્યાતધમાર્ય નાેધાભ ક્તપ્રગીતયે ।
નાૈકાતારકના ે ચ યાય પાય તે નમઃ॥ ૧૧૩॥
પટ્ટા ભરામચ દ્રાય પઙ્ક ક્ષીરતાય ચ ।
પવમાનસતુાપ્તાય પિરપૂણાર્ય તે નમઃ॥ ૧૧૪॥
પરબ્રહ્મ વ પાય પરમાન દધીધયે ।
પ ચાપગેશગીતાય પરેશાય નમાે નમઃ॥ ૧૧૫॥
પાપાભાવાય ભાવાય પાપભાવપ્રણા શને ।
પાપસ ધાવગઙ્ગાય પાવનાય નમાે નમઃ॥ ૧૧૬॥
પામરાૈઘિવદૂરાય પાશબ ધિવદાિરણે ।
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પામરાસરુભીમાય પા થવીપતયે નમઃ॥ ૧૧૭॥
િપ વાક્પિરપાલાય પીતા બરા જમા લને ।
પીઠહૃ સિન્નવાસાય પીયષૂિનધયે નમઃ॥ ૧૧૮॥
પુ યતીથર્સનુા ે ચ પનુજર્ન્મિનવાિરણે ।
પુરાણાય સપુુ યાય પુ પા ચતાય તે નમઃ॥ ૧૧૯॥
પૂણાર્વતારપજૂ્યાય પૂણ દુમખુભાતયે ।
પૂણર્ વદાય પૂણાર્ય પુણાર્ન દાય તે નમઃ॥ ૧૨૦॥
થુક તિવરા ય થુક તપ્રદાિયને ।
ષાેદરાત્મ પ્તાય થવીપતયે નમઃ॥ ૧૨૧॥
પેલવાદ્ભુતપાદાય પેયપેયષૂવાણયે ।
પેશલાર યભાષાય પાેતનાય નમાે નમઃ॥ ૧૨૨॥
પાેતનાેત્તમગેયાય પાૈરસ્ય યાતમૂતર્યે ।
પાૈરસ્ય તપાદાય પાૈલ ત્યહાિરણે નમઃ॥ ૧૨૩॥
પ્રકૃ તવ્યક્ત પાય પ્રકૃત્યવ્યક્તશક્તયે ।
પ્રપન્નૈકશર યાય પ્રપ ચપા લને નમઃ॥ ૧૨૪॥
પ્રણતાત્મપ્રબાેધાય પ્રકૃષ્ટાદ્ભુતક તર્યે ।
પ્રક્ષીણનતપાપાય પ્રશા તાય નમાે નમઃ॥ ૧૨૫॥
પ્રાકૃતાપ્રાકૃતાભાય પ્રાંશલુક્ષણબાહવે ।
પ્રાચીનકાવ્યનાથાય પ્રાજ્ઞાય તે નમાે નમઃ॥ ૧૨૬॥
પ્રા જ લપ્રાણદાત્રે ચ પ્રા ણસદ્ગ તદાિયને ।
પ્રાક્સ યાચા ગીતાય પ્રાણાત્મને નમાે નમઃ॥ ૧૨૭॥
પ્રાપ્તકામાય કામાય પ્રા થતાથર્પ્રદાિયને ।
પ્રાથર્નાવરદૈવાય પ્રાથર્નીયાય તે નમઃ॥ ૧૨૮॥
પ્રયા ભરામરામાય પ્રીતસદ્ભ ક્તગીતયે ।
પ્રેષ્ઠાય પ્રેક્ષણીયાય પ્રાૈઢ વ સદ્ધયે નમઃ॥ ૧૨૯॥
ફ ણનાથસશુ યાય ફાલનતે્ર તુતાય ચ ।
ફુ લારિવ દનતે્રાય ફુ લાનનાય તે નમઃ॥ ૧૩૦॥
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બદર કાશ્રમસ્થાય નરનારાયણાય ચ ।
બદર ધામદૈવાય બદર પાય તે નમઃ॥ ૧૩૧॥
બલરામાવતારાય બલરામાનુ ય ચ ।
બલારાેગ્યપ્રદાત્રે ચ બ લષ્ઠાય નમાે નમઃ॥ ૧૩૨॥
બાલાકર્સ સતુે ય બાલાકાર્ભસવુા સને ।
બાલલીલા ભન દાય બાલરામાય તે નમઃ॥ ૧૩૩॥
બાણત્રાણસશુાૈયાર્ય બા પક ઠા ભગીતયે ।
બાહુ દ્વરદતુલ્યાય બાધા તકાય તે નમઃ॥ ૧૩૪॥
બ વાિદપત્રપૂજ્યાય બલહૃ સ્થલવા સને ।
બ બાેષ્ઠ મતવક્ત્રાય બઠવેષ્ટાય તે નમઃ॥ ૧૩૫॥
બીજપ્રણવના ે ચ બી ક્ષરિનવા સને ।
બી કારસ્થનાદાય બીજ પાય તે નમઃ॥ ૧૩૬॥
બુદ્ યતીતાય બુદ્ધાય બુધ દાવનાય ચ ।
બુદ્ધાવતારલીલાય બુધાનાય નમાે નમઃ॥ ૧૩૭॥
હન્નાથાય નાથાય બૈ જકાકાર િપણે ।
બાેધસદુ્ગ પાય બ્રહ્મતે ય તે નમઃ॥ ૧૩૮॥
બ્રહ્મ વત વ પાય બ્રહ્માન દપ્રકા શને ।
બ્રહ્મકૈત યબાેધાય બ્રહ્મબી ય તે નમઃ॥ ૧૩૯॥
ભક્તાધીનાય ભદ્રાય ભ ક્ત તુ ત પ્રયાય ચ ।
ભક્તાભીષ્ટપ્રદાત્રે ચ ભક્તાધીતાય તે નમઃ॥ ૧૪૦॥
ભગભવ્યપ્રભાવાય ભવરાેગિનવાિરણે ।
ભ ગનીરતના ે ચ ભયાપહાય તે નમઃ॥ ૧૪૧॥
ભવશાેકિવરામાય ભવભવ્યપ્રદાિયને ।
ભવતારકસન્ના ે ચ ભવાપહાય તે નમઃ॥ ૧૪૨॥
ભવચાપિવદારાય ભવસન્નુતક તર્યે ।
ભવમાનસભાવાય ભવ પ્રયાય તે નમઃ॥ ૧૪૩॥
ભાવસ્થ યાતદૈવાય ભાવાકૂત તુતાય ચ ।
ભાવ સ્થરાય ભાવાય ભામ ડલાય તે નમઃ॥ ૧૪૪॥
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ભાવનાવાય ભાવાય ભાવશુ દ્ધ પ્રયાય ચ ।
ભાવાભાવાય ભાવાય ભાવભાવાય તે નમઃ॥ ૧૪૫॥
ભષજ્યનાદસારાય ભી ત ચ્છદે પરાજૈસે ।
ભી મશ્લાેિકતસન્ના ે ભીમા ચતાય તે નમઃ॥ ૧૪૬॥
ભવુનાધારમૂલાય ભવુનત્રયપા લને ।
ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાત્રે ચ ભવુનેશાય તે નમઃ॥ ૧૪૭॥
ભપૂાલા ચતભપૂાય ભૂ મ ન દવિધને ।
ભૂ હ્લાદનશાૈયાર્ય ભૂિરધા ે નમાે નમઃ॥ ૧૪૮॥
ગુસનૂુધનજુત્રે ગનુ દન િપણે ।
ત્યવા સલ્યભાષાય ત્યસરં ક્ષણે નમઃ॥ ૧૪૯॥
ભષે માેદસન્ના ે ભૈરવીરાગરા ગણે ।
ભષૈજ્યરાગધા ે ચ ભષૈ ય નમાે નમઃ॥ ૧૫૦॥
ભાેગરાજિવરા ય ભાેગ ણાપહાય ચ ।
ભાે ગભાે જસવુાહાય ભાેગી દ્રશાિયને નમઃ॥ ૧૫૧॥
ભાપૈાલસાવર્ભાૈમાય ભાૈલીરાગ તુતાય ચ ।
ભ્ર મમાનસસા વાય ભ્રૂમ યસ્થાય તે નમઃ॥ ૧૫૨॥
મઙ્ગલાન દ પાય મઙ્ગલાન દદાિયને ।
મઙ્ગલાન દના ે ચ મઙ્ગલાય નમાે નમઃ॥ ૧૫૩॥
માિનતાિઙ્કતગુ યાય મામનાેરમણાય ચ ।
માિનષાદાય મા યાય મામનાેિનધયે નમઃ॥ ૧૫૪॥
મત્રપુત્રસુ મત્રાય મત્રવંશપ્રભાતયે ।
મત્રાેદયપ્રગીતાય મત્રરત્નાય તે નમઃ॥ ૧૫૫॥
મષ્ટવા તુતગીતાય મષ્ટસઙ્ગીતતાે ષણે ।
મષ્ટસુ વરભાષાય મષ્ટના ે નમાે નમઃ॥ ૧૫૬॥
મ યાપારૈકસત્યાય મીરપારપ્રક તર્યે ।
મુ ક્તકારકના ે ચ મુ ક્તધા ે નમાે નમઃ॥ ૧૫૭॥
મુક્તસદુ્ગ ગીતાય મુમુ શ્રાયક તર્યે ।
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મુિનભાિવતપાદાય મુિનવ દ્યાય તે નમઃ॥ ૧૫૮॥
મૂકવાક્પ્રદદૈવાય મૂકવાક્સં તુતાય ચ ।
મૂલાધારાે થનાદાય મૂલસ્થાનાય તે નમઃ॥ ૧૫૯॥
ગણાત્મપ્રબાેધાય ગ ણાપહાય ચ ।
ત્યુલાેકભયાહ ત્રે ત ડભાસસે નમઃ॥ ૧૬૦॥
દુસ વસભુાષાય દુમાનસવા સને ।
દુસઙ્ગીતતાષેાય દુ વરાય તે નમઃ॥ ૧૬૧॥
દુસુ વરગીતાય દઙ્ગલયમાેિદને ।
દુપ લવપાદાય દ્વઙ્કાય નમાે નમઃ॥ ૧૬૨॥
મેઘ વનગભીરાય મેધાશ ક્તિવલા સને ।
મેઘ યામાભવીરાય મે ધીરાય તે નમઃ॥ ૧૬૩॥
મૈ થલીપ્રાણનાથાય મતૈ્રાવ ણગીતયે ।
મતૈ્રીમયાય મતૈ્રાય મૈ થલીશાય તે નમઃ॥ ૧૬૪॥
માેહનાઙ્કાય માેક્ત્રે ચ માેહકારાય માેિહને ।
માેહનારામરામાય માેહાપાેહાય તે નમઃ॥ ૧૬૫॥
માનૈ યેયાય ગેયાય માૈિનરાજ તુતાય ચ ।
માનૈમાનસવાસાય માનૈા ચતાય તે નમઃ॥ ૧૬૬॥
યદુશ્રેષ્ઠાવતારાય યાદવાય યશ વને ।
ય તશ્રેષ્ઠસગુીતાય યાધવાય નમાે નમઃ॥ ૧૬૭॥
યતમાનસસસં્થાય ય તસ જનસિેવને ।
યા તભા તિનશા તાય યાગસરં ક્ષણે નમઃ॥ ૧૬૮॥
યુક્તમાનસપજૂ્યાય યુક્તપૂ ભન દને ।
યુક્તભૂ ભરામાય યુક્તાય તે નમાે નમઃ॥ ૧૬૯॥
યેષ્ઠગઙ્ગાસમુૂલાય યાેગક્ષેમાવહાય ચ ।
યાેગી દ્રહૃિન્નવાસાય યાેગારામાય તે નમઃ॥ ૧૭૦॥
યાે ગશ્રેષ્ઠાય યાેગ્યાય યાેગસઙ્ગીત સદ્ધયે ।
યાૈ ક્તક તુ તગીતાય યાવૈનાય નમાે નમઃ॥ ૧૭૧॥
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રઘવુંશલલામાય ર યશ્રીવાસચેતસે ।
રમણીયાનનાભાય રઘુરામાય તે નમઃ॥ ૧૭૨॥
રાગરાગિવવ ર્ય રાગરાગસુ િપણે ।
રાગિવદ્યાસપુજૂ્યાય રાગમૂલાય તે નમઃ॥ ૧૭૩॥
રાગતાલગ તસ્થાય રાગ વરયુતાય ચ ।
રાગસઙ્ગીતલાેલાય રામચ દ્રાય તે નમઃ॥ ૧૭૪॥
રાજરાજસનુતે્રાય રા િધરાજભાિનધે ।
રાજરાજસપુજૂ્યાય રાજશ્રેષ્ઠાય તે નમઃ॥ ૧૭૫॥
િરપુસદૂનશાૈયાર્ય ર તગઙ્ગાસગુીતયે ।
દ્ર પ્રયાય દ્રાય પહષાર્ય તે નમઃ॥ ૧૭૬॥
પવદ્ભાયર્રામાય રે કાસતુ િપણે ।
રૈવતાજપ્તના ે ચ રાેગાપહાય તે નમઃ॥ ૧૭૭॥
રાેચમાનાય રાેચાય રાેમા ચનકરાય ચ ।
રાેિહણીસતુ પાય રાેદાેિધપતયે નમઃ॥ ૧૭૮॥
રાૈદ્રાિદશત્રુદારાય રાૈદ્રસહંતશત્રવે ।
રાૈક્મપત્નીકરામાય રાૈક્મગુ યાય તે નમઃ॥ ૧૭૯॥
લ મીરમણપુ યાય લક્ષણાિઙ્કત િપણે ।
લ મણાનજુસવે્યાય લક્ષ યાય નમાે નમઃ॥ ૧૮૦॥
લક્ષ્યાય લગનીયાય લઙે્કશસહંરાય ચ ।
લ લતામાેદગુ યાય લઘુગીતાય તે નમઃ॥ ૧૮૧॥
લાલસાપૂણર્રામાય લાવ યરામમૂતર્યે ।
લા લતાન દરામાય લાસ્યગીતાય તે નમઃ॥ ૧૮૨॥
લિપ પિવલાસાય લઙ્ગ િપ પ્રયાય ચ ।
લપ્તાનુરાગસારાય લ ય ચતાય તે નમઃ॥ ૧૮૩॥
લીનમાનસલીનાય લીનસુ વરગીતયે ।
લીલાચતુરરામાય લીલાવતાિરણે નમઃ॥ ૧૮૪॥
લુપ્તલાેભાિદદાષેાય લુ ધાથર્પરદાિયને ।
લુ લતા તઃપ્રશા તાય લુ ધાથાર્ય નમાે નમઃ॥ ૧૮૫॥
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લનૂભક્તાઘસઙ્ઘાય લનૂપુ પા ચતાય ચ ।
લષૂશ્લાેકાક્ષરાભાય લષૂાકર્મા લને નમઃ॥ ૧૮૬॥
લે ખતશ્લાેકધારાય લખેનીયાય લે ખને ।
લખેનાય ચ લખે્યાય લખેસસં્થાય તે નમઃ॥ ૧૮૭॥
લાેકાવનાય લાેક્યાય લાેકત્રાણાવતાિરણે ।
લાેલપુાપિરપૂણાર્ય લાેકનાથાય તે નમઃ॥ ૧૮૮॥
લાૈક્યાતીતપ્રભાવાય લાૈિકકાલાૈિકકાત્મને ।
લાૈિકકા તિનવારાય લાેકં ણાય તે નમઃ॥ ૧૮૯॥
વંશીસઙ્ગીતલાેલાય વંશીધરાવતાિરણે ।
વંશપ્રકાશદ પાય વંશાેદ્ધારાય તે નમઃ॥ ૧૯૦॥
વનવાસા તતાષેાય વ દા ગણવ દને ।
વ દ્રગેયાય વ દ્યાય વન ક્ષાય તે નમઃ॥ ૧૯૧॥
વટપત્રસશુ યાય વરાહાવતરાય ચ ।
વરદાય વિરષ્ઠાય વરાન દાય તે નમઃ॥ ૧૯૨॥
વાક્પત્રામાેદશ યાય વાચામગાેચરાય ચ ।
વાક્સ પ ત્તિવધાત્રે ચ વાગ બરાય તે નમઃ॥ ૧૯૩॥
વાસવાદ્ય ભપજૂ્યાય વામનાવતરાય ચ ।
વાસનાપિરધાવાય વાસદેુવાય તે નમઃ॥ ૧૯૪॥
વાયુભાે જસશુ યાય વાયપુતુ્રનુતાય ચ ।
વાતરાયણવીરાય વાતાલયાય તે નમઃ॥ ૧૯૫॥
િવરાજરાજપજૂ્યાય િવ જતાત્મકૃપાલવે ।
િવભીષણશર યાય િવશ્રામાય નમાે નમઃ॥ ૧૯૬॥
િવનતાસતુવાહાય િવશ્વ પાય િવ ણવે ।
િવષયાસ ક્તદૂરાય િવશ્વનાથાય તે નમઃ॥ ૧૯૭॥
વીતરાગિવરાેધાય િવમલાય િવભાય ચ ।
વીતરાગૈકરાગાય વીતશાેકાય તે નમઃ॥ ૧૯૮॥
વેદવેદા તસારાય વેદવેદ્યાય વેધસે ।
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વેઙ્કટાિદ્રિનવાસાય વેઙ્કટેશાય તે નમઃ॥ ૧૯૯॥
વૈદેહીભાગ્યભાેગ્યાય વૈભાેગરઙ્ગશાિયને ।
વૈરાગ્યત્યાગ પાય વૈકુ ઠપતયે નમઃ॥ ૨૦૦॥
વ્યક્તાવ્યક્તસુ પાય વ્યા યા યાત્યર્પહાિરણે ।
વ્યાપ્તસવર્ વ પાય વ્યાસ તુતાય તે નમઃ॥ ૨૦૧॥
શઙ્કરાલીનસન્ના ે શઙ્ખચક્રાિદધાિરણે ।
શ તતારકના ે ચ શરદાભાય તે નમઃ॥ ૨૦૨॥
શર નનશાેભાય શરનપૈુ યક તર્યે ।
શરણાગતરક્ષાય શર યાય નમાે નમઃ॥ ૨૦૩॥
શાપમાેચનપાદાય શા તસાખૈ્યાવહાય ચ ।
શા ભવીરતસન્ના ે શા તભષૂાય તે નમઃ॥ ૨૦૪॥
શવારામસનુા ે ચ શવ પ્રય શવાય ચ ।
શવરામા ભરામાય શવંકરાય તે નમઃ॥ ૨૦૫॥
શીકાગઙ્ગા ભ ષક્તાય શીકર પશર્શાિ વને ।
શીકારદૃ ષ્ટદ ક્ષાય શીલ ત્તાય તે નમઃ॥ ૨૦૬॥
શભુાકરાય શભુ્રાય શભુાિઙ્કતસુ િપણે ।
શુ ક્તબીજ મતાભાય શુ ચવ્રતાય તે નમઃ॥ ૨૦૭॥
શૂ યાપહાય શરૂાય શ ◌ૃઙ્ગારશખેરાય ચ ।
શ ◌ૃઙ્ગારગુણધા ે ચ શ ◌ૃઙ્ગારહરયે નમઃ॥ ૨૦૮॥
શષેતુલ્યસપુાણાય શષેશ્વાસા ચતાય ચ ।
શષેત પસશુ યાય શષેાચલાય તે નમઃ॥ ૨૦૯॥
શલૈાેત્તુઙ્ગસપુુ યાય શલૈસારસધુ મણે ।
શલૈાે સઙ્ગગભીરાય શૈ થલ્યહાય તે નમઃ॥ ૨૧૦॥
શાેકતાષૈારસયૂાર્ય શ્લાેિકત વસકુ તર્યે ।
શાેકાેદ્ભૂતસકુાવ્યાય શ્લાેક પ્રયાય તે નમઃ॥ ૨૧૧॥
શાૈભાય શાૈયર્ગુ યાય યામમેઘ વનાય ચ ।
યામસુ દરગાત્રાય યામાભાય નમાે નમઃ॥ ૨૧૨॥
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શ્રદ્ધાલુ સ દ્ધદાત્રે ચ શ્રા તસવંાહનાય ચ ।
શ્રાિવત વચિરત્રાય શ્રતાવનાય તે નમઃ॥ ૨૧૩॥
શ્રીહયગ્રીવ પાય શ્રીમાનસિવલા સને ।
શ્રીરઙ્ગપુિરવાસાય શ્રીલ મીપતયે નમઃ॥ ૨૧૪॥
શ્રીર ય ચત્તર યાય શ્રીશસાન દવા ગ્મને ।
શ્રીમ યિઙ્કતવક્ષાય શ્રીિનવાસાય તે નમઃ॥ ૨૧૫॥
શ્રુ તતાલ વ પાય શ્રુ તસઙુ્કલવા સને ।
શ્રુ તશદુ્ધસગુીતાય શ્રુત્યાધારાય તે નમઃ॥ ૨૧૬॥
શ્રેષ્ઠાય શ્રેષ્ઠના ે ચ શ્રેષ્ઠસઙ્ગીતક તર્યે ।
શ્રેષ્ઠચાિરત્રપુ યાય શ્રેષ્ઠાે કૃષ્ટાય તે નમઃ॥ ૨૧૭॥
શ્રૈ ઠ્યદૈવત્યપૂણાર્ય શ્રાતે્રા ભરામક ઠને ।
શ્રાતે્રપેયષૂભાષાય શ્રીરામાય નમાે નમઃ॥ ૨૧૮॥
ષટ્ચક્રશ ક્તમૂલાય ષટ્શત્રુસદૂનાય ચ ।
ષડ્ ધારશ્રુ તસ્થાય શ્રીરામાય નમાે નમઃ॥ ૨૧૯॥
ષાડવાૈડવરાગાય ષાેડશાપેચરાય ચ ।
ષાેડશા ચતદૈવાય શ્રીરામાય નમાે નમઃ॥ ૨૨૦॥
સકલાગમસારાય સકલાથર્પ્રદાિયને ।
સકલાધારમૂલાય સકલાથાર્ય તે નમઃ॥ ૨૨૧॥
સકલાવનદૈવાય સનકાિદનુતાય ચ ।
સકલા તિનવારાય સકલાપ્તાય તે નમઃ॥ ૨૨૨॥
સ કા યાય સદ્ભાય સદ્ગઙ્ગાજનકાય ચ ।
સદ્ભક્તાણર્વસાેમાય સનાતનાય તે નમઃ॥ ૨૨૩॥
સદાગ તજદાસાય સદાન દ વ િપણે ।
સદાત્માન દભાસાય સદારામાય તે નમઃ॥ ૨૨૪॥
સપ્ત વરસભુષૂાય સપ્ત વરસમષ્ટયે ।
સપ્ત વરસભુાષાય સપ્ત વરધયે નમઃ॥ ૨૨૫॥
સઙ્ગીત વરન દાય સઙ્ગીતપ્રા પ્તદાિયને ।
સઙ્ગીત વર મષ્ટાય સઙ્ગીતાય નમાે નમઃ॥ ૨૨૬॥
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સત્યસ ધાય સત્યાય સત્યપ્રકાશભા સને ।
સત્યવાક્સત્ય પાય સત્યકામાય તે નમઃ॥ ૨૨૭॥
સ વાય સ વ પાય સ વત વપ્રકા શને ।
સ વાિરદૈત્યદારાય સ વાતીતાય તે નમઃ॥ ૨૨૮॥
સવર્ મૈ સવર્સારાય સવર્મ ત્ર વ િપણે ।
સવાર્ભીષ્ટપ્રદાત્રે ચ સવાન્નતાય તે નમઃ॥ ૨૨૯॥
સહસ્રાતીતના ે ચ સહસ્રશ્લાેકક તર્યે ।
સહ સ્રયકૃ તસ્થાય સહસ્રાકૃતયે નમઃ॥ ૨૩૦॥
સાધુમાનસગેહાય સાકેતપુિરવા સને ।
સારસાક્ષમખુાભાય સારસારાય તે નમઃ॥ ૨૩૧॥
સાધુ પવનસ્થાય સાલસ પાટનાય ચ ।
સાધુસ જન વાય સાન દાય નમાે નમઃ॥ ૨૩૨॥
સામાિદિનગમાથાર્ય સામગાન પ્રયાય ચ ।
સામાનસાણર્વા ય સારામાય નમાે નમઃ॥ ૨૩૩॥
સદ્ધ પ્રયાય સદ્ધાય સ દ્ધસદ્ભુ ક્તદાિયને ।
સદ્ધસદુ્ગ ગેયાય સદ્ધારામાય તે નમઃ॥ ૨૩૪॥
સીતાહૃ સારસાકાર્ય સીતામનાેહરાય ચ ।
સીતાસા વીસદુારાય સીતારામાય તે નમઃ॥ ૨૩૫॥
સમુનાજેન મત્રાય સધુાસારસભુા ષણે ।
સુ વરા જતકંદાય સરુારામાય તે નમઃ॥ ૨૩૬॥
સયૂર્વંશાિદ્રદ પાય સયૂર્ચ દ્રપ્રભાસસે ।
સતૂ્રધારાય સરૂાય સિૂરના ે નમાે નમઃ॥ ૨૩૭॥
ષ્ટ સ્થત્ય તકારાય સિેવત તુ તમા લને ।

સિેવકાન દદાત્રે ચ સવેારામાય તે નમઃ॥ ૨૩૮॥
સાે ક ઠેષ્ટવરાધાત્રે સાે કૃષ્ટશ ક્તદાિયને ।
સાેહઁ લયાત્મલીનાય સાેહંભાવાય તે નમઃ॥ ૨૩૯॥
સાૈ મિત્રસુ પ્રયાપ્તાય સાૈદામનીયભાસસે ।
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સાૈમઙ્ગલપ્રદાત્રે ચ સાૈ યાય તે નમાે નમઃ॥ ૨૪૦॥
નાતગઙ્ગાસખુાદાત્રે સ્થાવરાસ્થાવરાત્મને ।
વીકૃતાન યભક્તાય વરાન દાય તે નમઃ॥ ૨૪૧॥
વરા તસ્થ વરાભાય વરમાધુયર્સિેવને ।
વરાકાશપ્રદ પાય વરારામાય તે નમઃ॥ ૨૪૨॥
સુ્ફર સહસ્રના ે ચ વપ્રકાશ જતાગ્ યે ।
વત ત્રાય વમ ત્રાય વાત્મારામાય તે નમઃ॥ ૨૪૩॥
હિરરામાવતારાય હિરનારાયણાય ચ ।
હિરગાેિવ દકૃ ણાય હરયે બ્રહ્મણે નમઃ॥ ૨૪૪॥
હંસાય હંસગુહ્યાય હષા કષર્પ્રભાિવને ।
હંસાન દપ્રકાશાય હંસારામાય તે નમઃ॥ ૨૪૫॥
િહમાલયપ્રશા તાય િહમગઙ્ગાપ્રભૂતયે ।
િહમાલયગભીરાય િહમાલયાય તે નમઃ॥ ૨૪૬॥
હૃ જગઙ્ગા ભ ષક્તાય હૃદ્ગભીરા ચતાય ચ ।
હૃ લસ સ સદુ પાય હૃ સિેવતાય તે નમઃ॥ ૨૪૭॥
હૃદુ્ગહાસિન્નવાસાય હૃદુ્ગહાદ પનાય ચ ।
હૃદ તરઙ્ગદૈવાય હૃદારામાય તે નમઃ॥ ૨૪૮॥
હૃદયાલયપજૂ્યાય હૃદયાલયવા સને ।
હૃદયાલયદ પાય હૃદાલયાય તે નમઃ॥ ૨૪૯॥
હૃ સ્થસદુ્ગ પાય હૃ સારસા ચતાય ચ ।
હૃ પુ પામાેદવાસાય હૃદ્ગતાય નમાે નમઃ॥ ૨૫૦॥
પુ પાવ લસરુાગાય પુ પામાેદ તુતાય ચ ।
પુ પા ચતપદા ય સીતારામાય મઙ્ગલમ્॥ ૨૫૧॥
મઙ્ગલમ્ અવની યૈ મઙ્ગલં રામમૂતર્યે ।
માત્રે સમુઙ્ગલં િપત્રે સીતારામાય મઙ્ગલમ્॥ ૨૫૨॥
મઙ્ગલં રામભદ્રાય મઙ્ગલશ્લાેકક તર્યે ।
મઙ્ગલશ્રીિનવાસાય સીતારામાય મઙ્ગલમ્॥ ૨૫૩॥
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મઙ્ગલં ભૂ મ પાય મઙ્ગલં ભૂસપુા લને ।
મઙ્ગલં િદવ્યગઙ્ગાય િવ ણવે શભુમઙ્ગલમ્॥ ૨૫૪॥
સીતારામાત્મલીનાય પુ પાવ લપ્રમાેિદને ।
ત્યાગબ્રહ્મગુ વા મપાદપુ પાય મઙ્ગલમ્॥ ૨૫૫॥
શ્રીરામનામસ ક તરક્ષરાવ લસં તુ તઃ ।
નામપુ પાચર્નપ્રા પ્તભર્ગભવ્યસમુઙ્ગલમ્॥ ૨૫૬॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા
અનુરાગેણ કૃતા શ્રીરામસહસ્રનામાક્ષરપુ પાવ લઃ ગુરાૈ સમિપતા ।

ૐ
શભુમ તુ ।
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